QÜESTIONARI PELS PROFESSORS I

Àrea i nivells educatius que imparteixo:

-

Coneixements d’informàtica:

BÉ

UN POC

GENS

- Windows
- Office (o similar)
- Internet
- Programació
SI

NO

SI

NO

Disposo de direcció de correu electrònic
Tinc ordenador a casa
Tinc connexió a Internet a casa.
Crec que la informàtica és fonamental pel futur dels estudiants
Experiència en formació a distància:
- como professor/tutor
- com dissenyador de materials
- com alumne / usuari
Respecte a les TIC, considero que me falta formació sobre...

-

QÜESTIONARI PELS PROFESSORS II

UTILIZACIÓ DE LES TIC

d’utilitzar les

per la realització d’apunts i
altres treballs (escriure,
dibuixar, càlculs...)
com instrument de gestió:
tutoria, inventaris, control de
treballs...
como recurs didàctic per
alguna assignatura
per ensenyar informàtica
com font d’informació (CDROM, Internet...)
com mitjà de comunicació (email...)
com mitjà de publicació de
materials (web...)
per obtenir materials y serveis
(Internet...)
altres...

Altres coses que faria amb les TIC en el meu treball, si tingues formació i
recursos suficients:

-

POC

BASTANT

MOLT

MOLTÍSSIM

TIC...

POC

BASTANT

MOLT

MOLTÍSSIM

particular

POC

BASTANT

MOLT

MOLTÍSSIM

crec que s’han

a la vida

al treball

OPINIÓ

QÜESTIONARI PELS ALUMNES
SI

Tens ordinador a casa?
Tens connexió a Internet a casa?
Tens una direcció de correu electrònic individual?
Utilitzes les TIC per fer treballs escolars a casa
(escriure, calcular,...)?
Utilitzes les TIC com a font d’informació (CD-ROM,
webs,...)?
Utilitzes les TIC com a canal de comunicació (email,...)?
Utilitzes les TIC com a mitjà didàctic (programes
tutorials, autoavaluacions,...)?
Els teus pares (o un d’ells) utilitzen les TIC?
Els hi agrada utilitzar les TIC?
Creus que et serà útil per la vida saber utilitzar els
ordinadors?
Creus que amb les TIC es treballa millor, més ràpid i
s’aprèn més?
Creus que els recursos informàtics del centre són
suficients?
A quines matèries utilitzes l’ordinador?
-

Matemàtiques

-

Ciències naturals

-

Ciències socials

-

Llenguatges

-

Idiomes

-

Música

-

Plàstica

-

Altres...

NO

